
Referat generalforsamling Christiansbjergsfællesråd mandag den 14. marts 2022, kl. 17.00 

Velkomst og præsentation af bestyrelsen 

Michael Poulsen formand 
Gitte Abildtrup kasserer 
Miam Nygaard 
Ulla Marcus 
Inger Karlshøj Broholm 

1.Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Buus, og han takkede for valget og han kunne konstatere at 
generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

Valg af referenter Gitte Abildtrup og Inger Broholm blev valgt. 

2.Bestyrelsens beretning var omkring følgende punkter: 

Rødkløvervej 
Helhedsplan Randersvej 
Helhedsplan Olof Palmes Alle 
Presse og foretræde 
Katrinebjerg 2 
Supercykelstien  
Nullet - Stavangergade/ Oslogade / Ved Nullet 
Trafikken på Christiansbjerg 
Forskønnelse på Christiansbjerg 
Samarbejde med øvrige aktører og samarbejdspartnere 

Den skriftlige beretning er vedhæftet referat for yderligere info 

Link den folder udarbejdet af Et-Al: http://www.christiansbjergfaellesraad.dk/449737995  

Spørgsmål og dialog: 

Projekt Bergens gade, der er rygter om, at der er købt huse op også opkøb af TDC-grunden. Fællesrådet har 
ikke info. 

Der blev spurgt, om vi kender til en bygherre- det gør Fællesrådet ikke umiddelbart. Men vi kender til flere, 
der har interesse for området. 

Der blev spurgt ind til om det kan passe, at vores nye byråd ikke er tilhængere af opkøb af villaer. Det er 
også sådan fællesrådet opfatter det. Vi er nu blevet mere og tidligere inddraget. 

Der blev spurgt om rygterne om, at der skal bygges på Vester Eng? Det er ikke noget fællesrådet har hørt 
om. De jordvolde, der er lavet, mener Fællesrådet er pga. vandopsamling, så man sikrer vandet ikke genere 
sygehuset. 

Der blev snakket omkring vores udfordringer med trafik i området – det er et meget stort problem. 
Fællesrådet har det kontinuerligt med, når vi er i kontakt med kommunen.  

Arbejdsgrupper forskønnelse af Christiansbjerg 

Et medlem af arbejdsgruppen fortalte om den arbejdsgruppe, der arbejdes med Norges Plads – det grønne 
område bag ved kirken. Den 26. marts er der arbejdsdag på Norges plads – det grønne område bag ved 
kirken. Der skal plantes blomster. Kommunen vil gerne bidrage til etablering, men byder ikke ind med den 
kommende vedligeholdelse. Der blev spurgt om, der kan søges fonde, det vil man gerne gøre, men det er 
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vigtigt der også tænkes på driften. Alle interesserede er velkomne til arbejdsdag. Og der er sendt en 
forespørgsel, om Fællesrådet kan bidrage økonomisk. Det tages der stilling til i bestyrelsen.  

3. Regnskab 

Gitte Abildtrup gav en kort gennemgang af regnskabet og lavede en gennemgang af næste års budget. 
Bestyrelsen fastholder 100 kr. i kontingent, og det gælder både for boligforeninger og private. 

Se regnskab i vedhæftede beretning. 

4. Forslag vedtægtsændringen 

Bestyrelsen har stillet 2 forslag – der er ikke kommet forslag fra andre 

Forslag 1: 

Vi vil gerne afgrænse det område vi dækker. Lige nu dækker vi et meget stort område, og med alt det der 
sker i vores område, har vi hænderne mere end fulde. Vi vil anbefale, at der kommet et fællesråd på 
Riisvangen, og vi vil naturligvis hjælpe i en overgangsperiode.  

Peter Bugge (der bor bag ved Shell grunden) er bekymret over, at bestyrelsen vil ændre området på 
nuværende tidspunkt, fordi der foregår så meget omkring helhedsplan Randersvej. Han vil derfor anbefale 
generalforsamlingen stemmer i mod. Der kom også en kommentar fra Børge, han er bekymret for, at 
Randersvej falder mellem 2 fællesråd. Signe nævnte, at fællesrådet i flere år har talt om opdeling, så 
ressourcerne bliver mere fordelt. Forslag nr. 1 – bestyrelsen trækker forslaget, men vil i den næste periode 
arbejde for en opdeling af vores område, og en etablering af et fællesråd for Riisvangen. 

Forslag 2 udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer – forslaget blev godkendt med flertal. 

Valg til bestyrelsen 

Der skal vælges 4 til bestyrelsen  

Michael Poulsen. Genopstiller - valgt 
Gitte Abildtrup. Genopstiller - valgt  
John Liebach stiller op til bestyrelsen, han bor på hjørnet Møllevangs Alle og Brendstrupvej – boet der siden 
1985, før Ringvejen blev etableret. Valgt 
Peter Bugge opstiller og han vil gerne være bindeled til den østlige side af Randersvej. Valgt  

Peter Buus stiller op til bestyrelsen, han bor på Elverumvej. For at undgå kampvalg, stiller Peter Buus op 
som suppleant, han lev valgt. 
Kirsten Lykkemark vil gerne stille op som anden suppleant. 
Strange genopstiller som revisor.  
Børge stiller op som revisor suppleant.  

Eventuelt 

Toni der bor i Katrinebjergparken, meget ked af projekt om Rødkløvervej – vil det være muligt, at farven på 
brandmuren kunne ændres til en lysere farve. Michael vil gerne tage det med men kan ikke love noget. 

Hanne vil gerne sige tak for vores store arbejde. 

Oplæg ved Steffen Wich byrådsmedlem – socialdemokratiet – teknik og miljøafdelingen, omkring 
byudvikling på Christiansbjerg. 


